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بسم الله الرحمن الرحيم
ُ
ُ
الـجواب الـحاتِم عن سؤال الـخاتِم

()1

ِ

مسـيلـ ِِ:
التختؿ بالػضة .هؾ لف ٌ
جقز التختؿ
قز الزياد ُة ظؾقف؟ .وهؾ َيـ ُ
وزن معؾق ٌم ٓ َدم ُ
حاس والـح ِ
ِ
ِ
جقز تعدد اخلقات ِؿ مـ الػضة؟.
بسائر الـ َؿعادن كالـ
ديد؟ .وهؾ َيـ ُ
َ
وهؾ َتـختؿ الـبل ﷺ بالػض ِة َأو ِ
بغرها؟.
خاتؿ الـبل ﷺ بػص.
صقص ذم الـ َخقاتؿ لؾرجال؟ .وهؾ كان
وهؾ ُتباح ال ُػ
ُ
ُ
وما كان فصف؟ .وهؾ تـخت َؿ ذم ال َقؿغ َأو الشؿـال؟ .وهؾ كان فصف ِمـؿـا يع
طاهر الؽػ َأو باضـف؟.
َ

دخؾ ظؾقف ﷺ وذم ِ
ٍ
ل َ
وهؾ احلديث الذي ور َد" .أن رج ً
حاس.
خاتؿ ُك
يده
ُ

_______________________________

ِ
ِ
والتعؾقؼ ظؾقف يق َم إربعاء ُضحك 1441/5/8 .هـ.
بتحؼقؼفا.
بدأت
( )1
ُ
حاتِمِ) بؽرس التاء .أي :الـحاكِؿ أو الؼايض ِ
لؾحؽْؿ.
قولهِ(ِالـ ِ
ب ُ
ادقج ُ
ذكره ذم لسان العرب ( )114/11وخمتار الصحاح ( )66/1وتاج العروس ( )419/11وغرها.
قولهِ(ِ :الـخاتمِ) اجلؿع خقاتقؿ ،وجيؿع أيض ًا ظذ خقاتؿ بل ياء  ،وظذ خقاتقؿ بقاء بدل القاو،
لغات :فتح ِ
وبل ٍ
التاء وكرسها .ومها واضحتانِ .
ٍ
وختام وخقتقم َ
وخ ْتؿ
ياء َأيض ًا  ،وذم اخلاتؿ ثامن
ُ
ُ
وخاتام وخايتام  ،وخقتام .اكتفك قالف احلافظ ذم "الػتح" ( )115/11بتجقز.
تنبوه :مل أجد هلذه الرشالة كُسخ ًا ُخمطقضة .ونكام آظتامد ظذ الطبعة ادـشقرة مـ احلاوي (.)74/1
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فؼال :مالـل َأرى ظؾقؽ ِ
رائح َة َأ ِ
صحقح؟ .و َمـ َرواه؟ .وهؾ ُيمخذ
هؾ الـار".
ٌ
حريؿ َأو الؽراهة؟.
مـف ال َت
ُ
الـجـوابِِ:
القزن .فؾؿ يتعرض لف َأصحا ُبـا( )1ذم ُك ِ
ُ
تب الػؼف ،ولؽـ ور َد ذم احلديث:
أما
"وٓ ُتتِؿف ِمثؼآً".
قال الزر َكم( )2ذم " ِ
اخلادم" :مل يتعرض َأصحا ُبـا ِ
لؼدر اخلا َت ِؿ .ولعؾفؿ اك َت َػقا
ْ
خرج ظـف نِ
رساف(.)3
ٌ
فؿـا َ
بال ُعرفَ .
_______________________________

( )1أي الشافعقة .ظؾقفؿ رمحة اهلل.
ِ
ذاهب قريب ًا.
وشقليت الـؼؾ ظـ باقل الـ َؿ
بـ ِ
بـ هبادر ِ
ُ
بدر الديـ الزركم ولد شـة ُ .745ظـل
ظبد اهلل السكل
( )1حمؿدُ ُ
إصؾ .ادني .الشقخ ُ
الشقخ ِ
َ
ِ
مجال الديـ اإلشـقي .والشقخ رساج الديـ
وأخذ ظـ
بآصتغال مـ صغره .فحػظ كُتب ًا.
واحلديث .وكان مـؼطع ًا ذم مـزلِف ٓ يسدد نػ َأ ٍ
ِ
ِ
وظـل بالػؼف وإُ
حد نٓ نػ
صقل
البؾؼقـل وٓزمفُ .
ُ
ُ
ُشقق الؽُتب .مات ذم رجب شـة  794بالؼاهرة .اكتفك بتجقز.
الدرر الؽامـة (ٓ )479/1بـ حجر.
ِ
لؽتاب "العزيز ذح القجر" لؾرافعل .وكتاب
ذح
واشؿ كتابف (خادم الرافعل والروضة) .وهق ٌ
"روضة الطالبغ" لؾـقوي .وقد ُحؼ َؼ كتاب ( الـخادم ) ذم ظد ِة رشائؾ جامعقة.
( )1جاء ذم "ادقشقظة الػؼفقة الؽقيتقة" ( :)14/11وظـد احلـػ ّقة ،قال احلصؽَػل ٓ :يزيد الر ُ
جؾ
ِ
َ
ابـ ظابديـ َ
ادثؼال ،واشتدل بحديث
صاحب الذخرة ،أكّف ٓ يبؾغ بف
ققل
خامتُف ظذ مثؼال .ورجح ُ
نن كان َ ِ
جيقز لؾذ ِ
بس خات ِؿ الػضة ْ
مه ْغ ذظق ْغ َأو أقؾ،
ُبريدة أتـل .وقال ادالؽقّةُ :
كر ُل ُ
وزن د ْر َ َ
=
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()1
ٍ
بسائر الـؿ ِ
خلف ،لؽـ هؾ
فغر حرا ٍم بل
عادن ما ظدا الذهب
و َأما التختؿ
ِ َ
ُ

ُيؽره؟ .وجهان:
_______________________________

ِ
ْ
رمه ْغ َح ُر َم .اكتفك.
فنن زا َد ظـ د َ َ

بلس بجعؾِف ِمثؼآً و َأكثر ،ما مل
قؾت :وظـد احلـابؾة ما قالف ادرداوي ذم "اإلكصاف" (َ ٓ :)91/5
طاهر كل ِم اإلما ِم أمحد ،وإصحاب .اكتفك.
ـخرج ظـ العادة .قال ذم "الػروع" :هذا
ُ
َي ُ
ِ
َـفك ظـ خات ِؿ
ـؿـا َر َوى ال ُبخاري ()5516
ومسؾؿ ( )1189ظـ أيب هريرة ظـ الـبل ﷺ "أكف ك َ
ٌ
( )1ل َ
الذ ِ
هب".
ِأماِنائرِادعادنِفهوِىوعانِ.
ِ
ِ
خلف بغ أهؾ العؾؿ.
والرصاص ،والصػر .والش َبف ،والـحاس .وفقفا
احلديد،
النوع ِاألول:
ٌ
ِ
اخللف ورو ُد َأحاديث ذم الـ ِ
ُصـع مـفا.
وشبب
فل ظـفا .لؽقهنا حؾقة أهؾ الـار .وٕن إصـام ت ُ
ُ
ِ
اخللف فقف.
ذكر السققضل
وور َد ما يدل ظذ
َ
جقازها .وقد َ

ِ
ِ
كريؿ َأزرق  -وغرها .فؼد
حجر
والقاققت والػروز -
كإداس
النوعِالثاين :ما لف ققؿ ٌة كبر ٌة
ٌ
ٌ
ُ
الذهب غل ًء.
يػقق
َ

قال الـقوي ذم "ادجؿقع" ( )446/4ذم كلمف ظـ ُلبس اخلاتؿ" .قال الشـافعل ذم "إم"ٓ :
ٍ
ياققت أو
بس الؾملم نٓ لألدب ،وأكف مـ زي الـسـاء ٓ لؾتحريؿ ،وٓ َأكره ُلبس
َأكره
لؾرج ِؾ ُل َ
ُ
ٍ
ُ
حاب ،واتػؼقا ظذ أكف ٓ
زبرجد نٓ مـ جفة الرسف
والـخقلء .هذا كصف .وكذا ك َؼ َؾف إصـ ُ
َيـحر ُم .اكتفك.

بؽرس ِ
ِ
الباء ادقحدة
بلس مـ ( بِؾقر )
قال العلمة السػاريـل ذم "غذاء إلباب" (" :)191/1وٓ َ
مع ِ
جقهر
فتح اللم ك َِسـقر ،وبػتحِ ادقحدة مع ضؿ اللم كتـقر .واللم ُمشددة فقفام ،وهق
ٌ
ِ
جزائر الز ِ
كج.
ـجؾب مـ
عدين ،و َأجقد َأكقاظف َأصد صلب ًة وبقاض ًا وصػا ًء ،و َأحسـُف ما ُي
ُ
َمعروف َم ٌّ
=
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أحدمها :كعؿ :حلديث ُبريدة "،أن رج ً
خاتؿ مـ
ل جا َء نػ الـبل ﷺ وظؾقف
ٌ
ٍ
خاتؿ مـ
ريح إصـام؟ .ف َط َر َحف .ثؿ جا َء وظؾقف
َص َبف .فؼال :ما لـل َأجدُ مـؽ َ
ٌ
ٍ
حديد .فؼال :ما لـل َأرى ظؾقؽ حؾق َة َأ ِ
َ
رشقل اهلل ِمـ
هؾ الـار ،ف َط َر َحف ،فؼال :يا
َأي ٍ
خ ُذه؟ ،قال :اتـ ِ
رء َأتـ ِ
خ ْذه ِمـ َو ِر ٍق .وٓ ُتتِؿف ِمثؼآً"(َ .)1أخرجف أبق داود
_______________________________

أصؾب مـف ،ف ُقباح التختؿ بف فل ُيستحب ،وٓ ُيؽره .وٓ بلس
كقع مـ الزجاج نٓ أكف
ُ
وققؾ :البؾقر ٌ
وزم ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
وفروز وكحقها ،ف ُقباح
رد
الـؿعدن .مـ بؼقة َ
الـجقاهر مـ ياققت وزبرجد ُ ُ
بالتختؿ مـ ص ْبف َ
ِ
ِ
ِ
ٌ
فباضؾ .مثؾ
ببعضفا مـ الػضائؾ
وكحقها وأما ما ُيروى ذم التختؿ
ادعادن
اختاذ اخلاتؿ مـ هذه
ِ
بالذال الـ ُؿعجؿة  -فنكف َيـػل الػؼر» رواه الديؾؿل ٓ يصح .كام ذم
حديث "تـخت ًُّؿقا بالزمرذ -
رس ٓ ُظرس فقف" .قال احلافظ ابـ حجر:
البدر ادـر والتسفقؾ .وحديث "تـختؿقا بالز َب ْر َجد فنكف ُي ٌ
ذهب
مقضقع .وذم "الـفاية"" :تـختؿقا بالقاققت فنكف َيـػل الػؼر" .قال بعضفؿُ :يريدُ أكف نذا
هق
َ
ٌ
ُ
َ
احلديث ْ -
ُ
غـك .قال :وإصبف ْ -
احلافظ
يؽقن خلاص ٍقة فقف .وذكره
أن
نن صح
ما ُلف َ
فباظف وجدَ فقف ً
ٍ
السققضل ذم خمتن الـفاية .وذم ذح الشامئؾ .وذم ٍ
ِ
إصػر َيؿـع
ضعقػ،أن التختؿ بالقاققت
خز
الطاظقن .اكتفك
ابـ حجر ظـد حديث "تـختؿقا بالعؼقؼ" :لف ٌ
ُ
ضرق كؾفا واهقة،
ذكر
ُ
احلافظ ُ
قؾت [السػاريـل]َ :
بـ حمؿد  -ريض اهلل ظـفام  -قال:
وكذا ما ُروي ذم القاققت ،وتؼد َم آكػ ًا،
وزظؿ ُ
بعضفؿ أن جعػر َ
َ
ِ
ِ
لؾػلل،
لؾعطش ،والػروزج
القاققت
اخلقاتؿ َأربعة:
كػ تـختؿت بػروزج ،قال :وققؾ
ما
افتؼرت ٌّ
ُ
ْ
ُ
ِ
والعؼقؼ لؾسـة ،واحلديد الصقـل ِ
حرضة
ظؾؿت أكف مل يصح ر ٌء مـ ذلؽ ظـ
لؾح ْرز .اكتفك .وقد
ُ
َ
ُ
الرشالة .واهلل ادقفؼ .اكتفك كلم السػاريـل.
( )1أخرجف أبق داود ( )4111والسمذي ( )1785والـسائل ذم "ادجتبك" ( )5195وذم "الؽزى"
=
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والسمذي.
وذم ِ
ٌ
ـؿفذب" َٕجؾِف،
شـده
رجؾ ُمتؽؾ ٌؿ فقف ،فضعػف الـقوي ذم "ذح ال ُ
ِ
ِ
صحقحف".
ولؽـ ابـ حبان صححفَ .فلخرجف ذم "
_______________________________

( )9518وأمحد ذم "مسـده" ( )11114والبزار ذم "مسـده" ( )4411وابـ حبان ذم "صحقحف"
وابـ
وابـ إثر ذم "أشد الغابة" ()111/1
( )5488والبقفؼل ذم " ُصعب اإليامن" ()6181
ُ
ُ
ظبد الز ذم "التؿفقد" ( )114/17والدوٓيب ذم "الؽـك وإشامء" ( )111168مـ ضريؼ زيد بـ
بـ مسؾؿ أيب ضقبة ظـ ِ
ِ
ظبد اهلل بـ
حباب (زاد السمذي وأبق متقؾة حيقك ُ
بـ وضاح) ظـ ظبد اهلل ِ ُ
ُبريدة ظـ أبقف.
وقد أخرجف َأمحد أيض ًا ( )11716مـ ضريؼ َأيب ُتـؿقؾة وحدَ ه ظـ َأيب ضقبة بف.
ٌ
غريب .اكتفك.
حديث
قال السمذي :هذا
ٌ
قؾت :أي ضعقػ ظـده.
ٌ
ـؽر.
وقال الـسائل ذم "الســ الؽزى" .واإلمام أمحد كام ذم "الػروع":
حديث ُم ٌ
ِ
قال ابـ حجر ذم "الػتح" ( :)111/11وذم ِ
شـده َأبق ضقبة ِ
وشؽقن التحتاكقة.
بػتح الـُؿفؿؾة.
ُ
ؽتب حدي ُثف وٓ ُيـحتج
الـؿروزي .قال أبق حاتؿ الرازيُ :ي ُ
بعدها ُمقحدة .اشؿف ظبد اهلل ُ
بـ مسؾؿ َ
ِ
بف .وقال ابـ حبان ذم "الثؼات" :خيطئ و ُيـخالػْ .
ادـع ظذ ما كان
فنن كان َمـحػقط ًا ُحـؿ َؾ ُ
ِ
ِصف ًا .اكتفك.
حديد ًا ْ
ٍ
رواية ٕمحد والسمذي "مـ ُصػر".
(منِش َِبه) ذم
َِ
قولهِ:
ِ
والـؿقحدة .ر ٌء ُيشبف الصػر.
الـؿعجؿة
ُ
قال ذم ظقن ادعبقد (( :)189/11مـ َص َبف) بػتحِ الشغ ُ
وبالػارشقة يؼال لف :بركجُ .شـؿل بف َ
لش َب ِفف بالذهب لقك ًا .وذم الؼامقس :الش َبف ُمـحركة الـحاس
إَصػر.و ُيؽرس .اكتفك.
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ديث الـؿسمول ظـف ذم الس ِ
مال.
وهذا هق الـ َح ُ َ
والوجهِالثاين :أكف ٓ ُيؽره ،ورجحف الـقوي ذم "الروضة" و"ذح الـ ُؿفذب"
بنشـاد ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
عقؼقب
جقد ظـ ُم
خرجف َأبق داود
قال :لضعػ احلديث إَول ،ولـ َؿـا َأ َ
ٍ
حديد َمؾقي ظؾقف فِضة"(.)1
خاتؿ الـبل ﷺ مـ
الصحابـل قال" :كان
ُ
_______________________________

( )1أخرجف أبق داود ( )4114والـسائل ذم "الـ ُؿجتبك" ( )5115والبخاري ذم "التاريخ الؽبر"
( )51/8الطزاين ذم "ادعجؿ الؽبر" ( )151/11والبقفؼل ذم "صعب اإليامن" ( )6181وأبق
كعقؿ إصبفاين ذم "معرفة الصحابة" ( )5646وابـ ظساكر ذم "تاريخ دمشؼ" ( )181/4وأبق
الشقخ ذم "أخلق الـبل ﷺ" ( )155مـ ُض ٍ
ِ
شفؾ بـ حـؿـاد أيب ظتاب قال :ثـا َأبق مؽغ
رق ظـ
ِ
بـ الـ ُؿعقؼقب ظـ جده ُمعقؼقب ِ
احلارث ِ
بـ أيب فاضؿة .
بـ
بـ َربقعة قال :حدثـل نياس ُ
كقح ُ
ُ
ورجال نشـاده ٓ بلس هبؿ .شقى نياس ِ
بـ ربقعة.
نهلِبنِمحاد .وثؼف البزار والعجع.
ابـ حبان ذم "الثؼات".
ِوذكره ُ
وقال أبق زرظة وأبق حاتؿ :صالح احلديث صقخ.
وقال أمحد ٓ :بلس بف.
ِوأبوِمكنيِىوحِبنِربوع ِ.
ٍ
شعقد الؼطان.
بـ
وثؼف أمحدُ
وابـ َمعغ وأبق داود وحيقك ُ
ُ
ابـ حبان ذم "الثؼات" .وقالُ :خيطئ.
وذكره ُ

ِ
احلديث.
مـؽر
كقح ظـ َأيب َمـجؾز وظـف لقث ُ
وقال ال ُبخاريٌ :
بـ أيب ُشؾقؿ ُ
عرف نٓ بف.
وقال ال ُعؼقعُ ٓ :يتا َب ُع ظذ حديثِف .وٓ ُي ُ
=
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ِ
لؾرجؾ ْ
يؾبس
وأما التعدد .فنح بف الدارمل(ِ )1مـ َأصحابِـا .فؼالُ :يؽره
أن َ
َ
وار َت َضاه اإلشـقي.
فؿؼتضاه
ُ
جقاز الـ َخا َتـ َؿغ بل كراهةْ ،
فقق خا َتـ َؿ ْغ فضةُ ،
_______________________________

اجلرح والتعديؾ ( .)181/8وهتذيب التفذيب (.)484/11
وهؿ وكقع ذم اشؿ أبقف .فؼال :كقح ابـ أبانِ .
ِ
ٌ
ووه َؿ َمـ
وقال ابـ حجر ذم "التؼريب":
ٌ
صدوقَ .
جعؾف اثـغ .اكتفك.
ِ َأماِإياسِبنِربوع ِ.
جرح ًا وٓ تعديلً.
فذكره ُ
ابـ أيب حاتؿ وال ُبخاري .ومل يذكرا ْ
ابـ حبان ذم الثؼات.
وذكره ٌ
بـ ربق َعة .اكتفك.
كقح ُ
وقال ظبد احلؼ ذم "إحؽام" (َ َٓ :)15/4أظؾؿ روى َظـ ُف نِٓ ُ
ومع كقن نياس بـ ربقعة صبف جمفقل .فؼد جقد الـقوي نشـاده رمحف اهلل.
ابـ حجر ذم "إَربعغ ادتبايـة السامع" ( )114/1ثؿ قال :ولف صاهدٌ مـ ُم ِ
رشؾ
وحسـف أيض ًا ُ
ِ
ٍ
شعقد ِ
مؽحقل ذم ضبؼات ِ
وآخر مـ ُم ِ
ٌ
رشؾ نبراهقؿ َ
بـ
وثالث ِمـ رواية
الـخعل ظـده،
ابـ شعد،
ُ
بـ شعقد ِ
َظؿرو ِ
بـ العاص وهذه ٌ
بعضفا بعض ًا .اكتفك.
ضرق ُيؼقي ُ

بـ ٍ
ِ
شفؾ ِ
ِ
شعد  ،أكف ﷺ قال
الـحديد َأيض ًا بام ذم الصحقحغ ظـ
قؾت :واشتدلقا
بجقاز خات ِؿ َ
التؿس ولق خامت ًا مـ حديد".
لؾرجؾ" :
ْ
ُ
( )1حمؿد بـ ظبد القاحد أبق الػرج الدارمل البغدادي .ولد  158هـ قال اخلطقب :هق أحدُ ال ُػؼفاء
وح ِ
سـ الػؼف .لف كتاب آشتذكار ذم الػؼف .وتقفـل  419هـ
ٌ
مقصقف بالذكاءُ .
ضبؼات الشافعقة (ٓ )17/1بـ قايض صفبة.
قال الـقوي ذم "ادجؿقع" ( :)81/1وهق مـ كبار َأئؿتِـا العراققغ .اكتفك.
بؽرس ِ
ِ
اهلؿز .وهق ظبد الرمحـ بـ احلسـ بـ ظع الشافعل أبق حمؿد جـامل الديـ .ولد
واإلننوي:
=
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جؿع بقـفام ذم نِصبع(.)1
وققدَ ه الـ َخقارزمل ذم "الؽاذم" بلن ٓ َيـ َ
وأما هؾ تـخت َؿ الـبل ﷺ بالػض ِة َأو بغرها؟.
َ
ٍ
ُ
ٌ
عقؼقب "أكف كان
حديث ُم
حديث "أكف كان خاتـؿف ِمـ َو ِر ٍق" ،وتؼدم
فسقلتـل

ٍ
حديد".
خاتـ ُؿف مـ

و َأما َتـختؿف بالذ ِ
وضر َحف .كام ذم
هب فؼد كان قبؾ ذلؽ ،ثؿ َكـ َفك ظـف.
َ

_______________________________

بنشـا ذم من .صقخ الشافعقة ومػتقفؿ .وتقذم ذم الؼاهرة شـة  772هـ
واخلوارزمي :هق حمؿقد بـ حمؿد بـ العباس بـ أرشلن .أبق حمؿد العباد ُمظفر الديـ .تُقفـل ذم
صفر رمضان شـة  568هـ
اختؾػ ال ُػؼفاء ذم ُحؽ ِؿ تعدد خقات ِؿ الر ُج ِؾ:
( )1قال ذم "ادقشقظة الؽقيتقة" (:)15/11
َ

ِ
لؾر ُج ِؾ أكثر مـ خات ٍؿ واحدْ ،
حدود
حر َم .ولق كان ذم
فنن تعد َد اخلاتؿ ُ
فـص ادالؽق ُة ظذ أكّف ٓ ُيباح ّ
ِ
الـؿباح ذظ ًا.
القزن ُ
الـؿحتاج" جاكب ًا مـ هذا اخللف
واختؾػ ُفؼفاء الشافع ّقة ذم تعد ِد اخلاتؿ ،وكؼؾ
ُ
صاحب " ُمغـل ُ
ِ
ِ
الر ُ
القاحد جاز،
جؾ خقاتقؿ كثر ًة لقؾبس القاحدَ مـفا بعدَ
الروضة و َأصؾفا :ولق ّاختذ ّ
ذم ققلف :وذم ّ

فظاهره اجلقاز ذم ّ
خلف مشفقر ،والذي َيـبغل اظتام ُده فقف أكّف جائز ما لـؿ
آختاذ دون الؾبس ،وفقف
ٌ
ُ
ٍ
رسف.
يمد نػ
جؾ ِ
وقال احلـابؾة :لق اتـخذ الر ُ
فإطفر جقا ُزه نن لـؿ َيـخرج ظـ العادة،
لـػسف ظدة خقاتقؿ،
ُ
وإطفر جقاز ُلبس الر ِ
ـخرج ظـ العادة .اكتفك.
جؾ خاتَـؿغ فلكثر مجقع ًا نن مل َي ُ
طاهر فعؾِف ﷺ .كام شقليت قريب ًا.
قؾت :هذا ذم الؾبس .أما اتـخاذ ظدة خقاتؿ ُمتـقظة .ففذا
ُ
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الص ِ
حقح(.)1
ِ
ِ
وغرهؿ.
لؾرجال
فؿباح
وأما الػص ُ
جيقز الـ َخاتؿ بػص وبل َفص ،و َيـ ُ
جعؾ
قال الـقوي ذم "ذح الـ ُؿفذب"(ُ :)2
ِ
ِ
ِ
ِ
فضؾ ل َ
طاهرها ،وباضـُفا َأ ُ
حقحة فقف.
حاديث الص
أل
باضـ َكػف َأو
الػص مـ
اكتفك.
ِ
صحقح ال ُبخاري "أن فصف كان مـف"( ،)3وذم
و َأما فص خات ِؿ الـبل ﷺ .فػل
سؾؿ ظـ َأ ٍ
حقح ُم ٍ
َص ِ
خاتؿ الـبل ﷺ ِمـ َو ِر ٍق ،وكان فصف
كس قال" :كان
ُ
َح َب ِشق ًا"(.)4
فجؿع بغ الـ َحديثغ بالـ َح ِ
ؿؾ ظذ التعد ِد(.)5
َ
_______________________________

َ
رشقل اهلل ﷺ ات َ
ـخذ خامت ًا
( )1أخرجف البخاري ( )5517ومسؾؿ ( )1191ظـ ظبد اهلل بـ ُظؿر "،أن
ٍ
َ
َ
واتـخذ
لبسف َأبد ًا".
وجعؾ فصف مما يع باضـ كػف .فاتـخذه
ذهب
مـ
ُ
الـاس َفر َمك بف .وقالَ ٓ :أ ُ

خاتَـ ًام مـ َو ِر ٍق َأو فضة".
( )1ادجؿقع (.)461/4

( )1أخرجف البخاري ( )5511مـ حديث ح ٍ
ـؿقد الطقيؾ ظـ َأ ٍ
كس .
ُ
( )4أخرجف مسؾؿ ( )1194مـ حديث الزهري ظـ ٍ
أكس .
ِ
احلديث دٓل ٌة ظذ أكف كان لف خا َتـامن أحدمها
( )5قال البقفؼل ذم " ُصعب اإليامن" ( :)159/11وذم هذا
ٍ
ِ
حديد مؾقي ظؾقف
خاتؿ مـ
حديث ُمعقؼقب" ،أكف كان لف
وأخر فصف مـف .وذم
فصف حبشق ًا،
ٌ
ُ
فضة" ،فربام كان ذم يده ،ولقس ذم ٍ
طاهر بقـفام .وكان أبق شؾقامن الـخطايب
رء مـ إحاديث أكف
َ
=
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وذكر( )1ذم ذ ِح ققلف" :وكان فصف حبشق ًا" .أكف حجر مـ ِ
بلد الـ َحبشة،
َ
ٌ
َ
ْ
ظؼقؼ(ٕ :)2ن ذلؽ قد ُيـم َتـك بف مـ بلد احلبشة.
جز ٌع َأو ٌ
وققؾْ :
يت ذم "الـ ُؿػردات ذم الطب" ِ
ػ مـ الز َب ْر َجد(.)3
ٓبـ البقطار ،أكف ِصـْ ٌ
ور َأ ُ
وأما هؾ تـختؿ ﷺ ذم ال َقؿغ َأو القسار؟ .فؼد َتـختؿ ذم كؾ مـفام ،صح كؾ
ذلؽ ِمـ فعؾِف.
_______________________________

واحدة .وزظؿ أكف مستفجـ ذم ح ِ
ٍ
رمحف اهلل يؽره ُلبس اخلقاتقؿ ذم القدَ يـ ،و ُلبس خاتَـؿغ ذم ٍ
ـؿقد
يد
ٌ َ
َ ْ
َ
ُ
َ
الع ِ
باس ِ
العادات .وريض الشامئؾ .ولقس مـ ل ِ ِ
ُ
ؾقة مـ الـاس ،ومل َيستحسـ ْ
الرجؾ نٓ
أن يتختؿ
كؼشف ٓ لِـحسـف وهب ِ
ـؼقش ،فقؾبس لؾحاجة نػ ِ
ٍ
جة ُلقكِف .اكتفك.
بخات ٍؿ واحد َم
ُ
َ

( )1أي الـقوي .وكلمف ذم "ذح مسؾؿ" (.)99/14
ذات
جزظة .و ( العؼقؼ ) َأ
حجار كريؿ ٌة ُ
خل َر ُز ال َقامين واحدُ ه ْ
(ْ ( )1
اجلزع ) بػتح اجلق ِؿ وشؽقن الزاي .ا َ
ٌ
والـحبشة.
ألقان كثرةُ .يمتك هبا مـ ِق َب ِؾ القؿـ
َ
وما ور َد ذم فضؾ التختؿ بالعؼقؼ .فل يصح مـفا ر ٌء .كام ال ُعؼقع وغره.
ابـ اجلقزي والسققضل وغرمها ذم "ادقضقظات".
وقد َأوردها ُ
وقال السخاوي ذم "ادؼاصد" :لف ضرق كؾفا واهقة.
كشػ اخلػاء ( )111/1لؾعجؾقين.
درجات لقكِف ما بغ الزيتقين وإصػر .و ُيشبف القاققت .غايل الثؿـ.
اف .أخرض .وتتؿق ُج
( )1
حجر صػ ٌ
ُ
ٌ
أحاديث ِ
ِ
صػة الـ َجـة َل ِ
ـجاملف.
ذكره ذم
وقد ور َد ُ
مقضقع.
رس ٓ ُظرس فقف" .فؼال احلافظ ابـ حجر :هق
ٌ
أما ما ورد "تـختؿقا بالز َب ْر َجد فنكف ُي ٌ
وتؼدم كل ُم السػاريـل ظـف.
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قال الـقوي ذم "ذح الـ ُؿفذب"( :)1التختؿ ذم القؿغ َأو القسار كلمها صح
فع ُؾف ظـ الـبل ﷺ  ،لؽـف ذم القؿغ َأف ُ
والقؿغ بـفا َأو َلـك.
ضؾٕ :كف زيـ ٌة.
ُ
ِ
ِ
حديث ِ
ابـ ُظؿر ظـد
القؿغ مـ
ابـ حجر( :)2ور َد َتـختؿف ﷺ ذم
وقال احلافظ ُ
ِ
ٍ
وظبد اهلل ِ
ِ
ال ُبخاري ،و َأ ٍ
جعػر ظـد السمذي،
بـ
وابـ ظباس
كس ظـد ُمسؾؿ،
ٍ
وجابر ظـده ذم "الشامئؾ" ،وظع ظـد َأيب داود والـسائل ،وظائشة ظـد البزار،
ٍ
ِ
مالؽ" ،ففمٓء
غرائب
و َأيب ُأمامة ظـد الطزاين ،و َأيب هريرة ظـد الدارقطـل ذم "
تِسع ٌة مـ الصحابة.
ِ
ِ
ِ
حديث َأ ٍ
وابـ ُظؿر ظـد َأيب داود،
كس ظـد ُمسؾؿ،
بالقسار مـ
وو َر َد َتـخت ُؿف
َ
ابـ ٍ
ٍ
شعقد ظـد ِ
ووردت رواي ٌة ضعقػ ٌة" ،أكف َتـختؿ َأوًٓ ذم ال َقؿـغ .ثؿ
شعد،
وأيب
ْ
ِ
حديث ِ
ابـ ُظؿر( .)3واظتؿدَ ظؾقفا
ابـ ظدي مـ
خرجفا ُ
حق َلف نػ القسار"َ ،أ َ
_______________________________

( )1ادجؿقع ( )461/4وظبارتف "والقؿغ َأذف".
( )1فتح الباري ( )116/11باب اختاذ اخلاتؿ.
وقد َ
كثر َألػاطِفا.
بسط احلافظ هذه إحاديث.
وذكر َأ َ
َ
ابـ ظدي ذم "الؽامؾ" ( )161/1وأبق الشقخ ذم " َأخلق الـبل ﷺ" ( )118واحلسغ
( )1أخرجف ُ
البغقي ذم "إكقار ذم صامئؾ الـبل ادختار" ( )811مـ ضريؼ شؾقامن أيب حمؿد الؼافلين ظـ ِ
ظبد
بـ ظطاء ( زاد البغقي ظـ أبقف ) ظـ كاف ٍع ظـ ِ
اهلل ِ
ابـ ُظؿر "أن الـبل ﷺ كان َ
يتخت ُؿ ذم يؿقـف ،ثؿ نكف
حقلف ذم َيساره".
ِأبوِحممدِالقافالينِ.
=
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ِ
إحاديث الـ ُؿختؾػة بلكف تـختؿ َأوًٓ ذم
فجؿع بغ
البغقي ذم "ذح السـة".
َ
ِ
ابـ أيب حاتؿَ :
لت
يؿقـ ِف .ثؿ تـختؿ ذم
شل ُ
يساره ،وكان ذلؽ آخر إَمريـ .وقال ُ
ِ
ِ
اختلف إَ
حاديث ذم ذلؽ .فؼال ٓ :يث ُبت هذا[ .وٓ هذا](،)1
َأبا ُزرظة ظـ
ولؽـ ذم َيؿقـ ِف َأكثر.
باضـ الؽػ َأو طاهره؟.
و َأما هؾ كان فصف ِمـؿـا يع
َ
ِ
َ
كثر.
حاديث
فؼد ور َد َأيض ًا كلهـ َؿـا مـ فعؾِف ﷺ ،ولؽـ َأ
الباضـ َأصح و َأ ُ
فؾذلؽ كان َأ َ
فضؾ( .)2واهلل أظؾؿ.
_______________________________

الـؿديـل.
ابـ معغ ُ
ضعػف ُ
وابـ َ
ٍ
ؽتب حدي ُثف.
وقال الـسائل :لقس بثؼة .وٓ ُي ُ
تعجقؾ ادـػعة (.)166/1
قال احلافظ ابـ حجر ذم "فتح البـاري" ( :)117/11لق صح هذا لؽان قاضـع ًا لؾـزاع ،ولؽـ
ضعقػ .اكتفك.
شـده
ٌ
فتح الباري الذي َ
َ
شؼط مـ مطبق ِع الـحاوي ( .)75/1واشتدرك ُتف مـ ِ
كؼؾ مـف
( )1مابغ الـ َؿعؼقفغ
السققضل.
ِ
حديث الـبل ﷺ ذم َختت ِؿفَ .أذم يؿقـِف َأصح َأم
شللت أبا ُزرظة .ظـ
وظبار ُتف ذم "العؾؾ" (:)149/1
ُ
ُ
أكثر .ومل يصح هذا وٓ هذا .اكتفك.
يساره؟ قال :ذم يؿقـِف
احلديث ُ
( )1أخرج البخاري ( )5517ومسؾؿ ( )1191ظـ ظبد اهلل ِ
َ
رشقل اهلل ﷺ ات َ
ـخذ
بـ ُظؿر "،أن
ٍ
َ
لبسف َأبد ًا".
باضـ كػف .فاتـخذه
وجعؾ فصف مما يع
ذهب
خامت ًا مـ
ُ
َ
الـاس َفر َمـك بف .وقالَ ٓ :أ ُ

َ
واتـخذ خاتَـ ًام مـ َو ِر ٍق َأو فضة".

=
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متت الرشالة

()1

_______________________________

وتؼدم ُ
ِ
الـؿفذب".
كؼؾ
الشارح لؽل ِم الـقوي ذم "ذح ُ

َ
وجعؾ فصف مما يع باضـ كػف ) قال ال ُعؾامءَ :لـؿ
وقال الـقوي ذم "ذح مسؾؿ" ( )96/14ققلف( :
ٍ
ِ
ِ
طاهرها .وقد َ
بمء .فقجقز ُ
السؾػ بالقجفغ.
ظؿؾ
باضـ كػف وذم
جعؾ فصف ذم
ي ْلمر ﷺ ذم ذلؽ
ُ
ٍ
الباضـ َأ ُ
ُ
صقن
فضؾ .اقتدا ًء بف ﷺ ،وٕكف َأ
ظباس  .قالقا :ولؽـ
ابـ
َ
ومـؿـ اتـخذه ذم طاهرها ُ
شؾؿ لف ،و َأبعدُ مـ الزهق واإلظجاب .اكتفك كلمف.
لػصف .و َأ ُ
ِ
ِ
وختريج َأحاديثِفا ذم يقم اجلؿعة  1441/5/11هـ
التعؾقؼ ظذ الرشالة.
اكتفقت مـ
()1
ُ
العؾقؿ.
السؿقع
أكت
الؾفؿ ظؾؿـا ما َيـػ ُعـا .واك َػ ْعـا بؿـا ظؾؿتـا .نكؽ َ
ُ
ُ

